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 Цел Съобщение 

1 Общи положения Готови ли сте за промените в законодателството на ЕС за 
медицинските изделия? В актуализирания раздел за 
медицинските изделия на уебсайта на Европейската комисия 
ще намерите всичко необходимо, за да се подготвите. Вижте 
го.сега.  

2 Производители на 
МИ 

Подготвени ли сте за новия Регламент за медицинските 
изделия? Европейската комисия изготви 
информационендокумент, съдържащ основната 
информация. Свалете го тук. 

3 Производители на 
МИИД 

Подготвени ли сте за новия Регламент за медицинските 
изделия за инвитро диагностика? Европейската комисия 
изготви информационен документ, съдържащ основната 
информация. Свалете го тук. 

4 Международни 
аспекти 

Търсите информация как промените в законодателството на 
ЕС за медицинските изделия ще се отрази на Вашата страна? 
Необходимата Ви информация се намира в актуализирания 
раздел за медицинските изделия на уебсайта на 
Европейската комисия. Вижте я тук сега. 

5 Общи 
положения/бюлетин 

Следете най-новите тенденции, свързани с медицинските 
изделия и медицинските изделия за инвитро диагностика в 
ЕС. Абонирайте се за бюлетина на ГД „Вътрешен пазар, 
промишленост, предприемачество и МСП“ тук.   

6 По сектори Готови ли сте за промените в законодателството на ЕС за 
медицинските изделия? В актуализирания раздел за 
медицинските изделия на уебсайта на Европейската комисия 
се намира информация относно екосистемата на доставяне. 
Вижте я тук сега. 

  Запознати ли сте с промените в законодателството на ЕС за 
медицинските изделия? В актуализирания раздел за 
медицинските изделия на уебсайта на Европейската комисия 
се намира информация, предназначена за компетентните 
органи в държавите извън ЕС/ЕИП. Вижте я тук сега. 

  Готови ли сте за промените в законодателството на ЕС за 

По-долу е представена подборка от публикации в социалните медии, които могат да 
се използват в този си вид или като идея, за да информирате Вашата мрежа и/или 
членове за промените в законодателството, уреждащо медицинските изделия и 
медицинските изделия за инвитро диагностика в ЕС, както и за ресурсите, 
предоставени от Европейската комисия за улесняване на прехода към новите 
регламенти за всички заинтересовани страни. 
  

https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/regulatory-framework/getting-ready-new-regulations_en
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/32606
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/32605
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/international-cooperation_en
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices_bg
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/getting-ready-new-regulations/procurement-mds-and-ivds_en
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/getting-ready-new-regulations/competent-authorities-non-eueea-countries_en


медицинските изделия? В актуализирания раздел за 
медицинските изделия на уебсайта на Европейската комисия 
се намира информация, предназначена за упълномощените 
представители, вносителите и дистрибуторите. Вижте я тук 
сега. 

  Готови ли сте за промените в законодателството на ЕС за 
медицинските изделия? В актуализирания раздел за 
медицинските изделия на уебсайта на Европейската комисия 
се намира информация, предназначена за медицински 
специалисти и лечебни заведения. Вижте я тук сега. 

 

https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/getting-ready-new-regulations/authorised-representatives-importers-and_en
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/getting-ready-new-regulations/healthcare-professionals-and-health_en

